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خالصه
شبکه های آبرسانی بعنوان یک سیستم هیدرولیکی انتقال و توزیع آب همواره در کانون توجه
محققین قرار دارد .عامل انتقال آب در شبکه ها اختالف انرژی( هد فشاری است) .اما در اثر اضافه فشار شبکه
 ،پدیده نامطلوب نشت که ارتباط مستقیم با فشار دارد بروز می کند .نشت همواره باعث کمبود در منابع آب
شده و پرداخت هزینه های پمپاژ  ،تصفیه و انتقال آب را بر تولید کننده تحمیل و از چرخه مصرف خارج می
نماید .کنترل میزان نشت ،یکی از راهکارهای استفاده بهینه از منابع آب در دسترس است.
مدیریت فشار شبکه به عنوان کاراترین و ساده ترین روش در میان روش های کاهش نشت بشمار
می رود .برای اجرای این روش ابزارهایی وجود دارد که می توان به انتخاب صحیح محل احداث مخازن
ذخیره ،اجرای طرح ناحیه بندی فشار(زون فشار) ،کنترل پمپاژ ،کنترل سطح آب در مخازن ذخیره ،احداث
حوضچه های تعدیل فشار و استفاده از شیر های کنترل جریان و فشار استفاده نمود.
مدیریت هوشمند فشار در شبکه توزیع آب عالوه بر کنترل و عرضه فشار شبکه با توجه به میزان
تقاضا؛ سبب کاهش هزینه های تولید،کاهش میزان نشت های زمینه،کاهش تعداد حوادث و اتفاقات و
کاهش میزان مینیمم جریان شبانه می شود.
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مقدمه
شبکه های آ برسانی بعنوان یک سیستم هیدرولیکی انتقال و توزیع آب همواره در کانون توجه محققین قرار دارد.
عامل انتقال آب در شبکه ها اختالف انرژی( هد فشاری است) .اما در اثر اضافه فشار شبکه  ،پدیده نامطلوب
نشت که ارتباط مستقیم با فشار دارد بروز می کند.نشت همواره باعث کمبود در منابع آب شده و پرداخت هزینه
های پمپاژ  ،تصفیه و انتقال آب را بر تولید کننده تحمیل و از چرخه مصرف خارج می نماید .کنترل میزان نشت
،یکی از راهکارهای استفاده بهینه از منابع آب در دسترس است.
این امر باعث صرفه جویی در منابع تامین و نیز کاهش هزینه ها می شود.با توجه به شکل ( )1روش های
کاهش نشت شامل کنترل غیر فعال(برخورد روزمره با حوادث و شکستگی های گزارش شده و سرعت و کیفیت
تعمیر)،کنترل فعال نشت(یافتن مستقیم محل نشت و ترمیم آن) ،مدیریت خطوط لوله و مدیریت فشار می باشد.
مدیریت فشار شبکه به عنوان کاراترین و ساده ترین روش در میان روش های کاهش نشت بشمار می
رود .برای اجرای این روش ابزارهایی وجود دارد که می توان به انتخاب صحیح محل احداث مخازن ذخیره،
اجرای طرح ناحیه بندی فشار(زون فشار) ،کنترل پمپاژ ،کنترل سطح آب در مخازن ذخیره ،احداث حوضچه های
تعدیل فشار و استفاده از شیر های کنترل جریان و فشار استفاده نمود(وزارت نیرو .)1386

شکل  – 1استراتژیهای اصلی کاهش هدر رفت واقعی

در این پژوهش برای مدیریت فشار و کنترل میزان نشت آب ،استفاده از شیر های فشار شکن در یک
شبکه آبرسانی تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهری استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج
کار ارائه می شود.
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مواد و روش ها
شیرهای فشار شکن بمنظور تعدیل فشار موجود در شبکه با تنظیم فشار خروجی در موقعیت نصب استفاده می شود.این
شیر ها زمانی اثر فشار شکن را دارند که میزان فشار در محل آنها بیشتر از فشار پایین دست باشد .با توجه به شکل (، )2
معادله انرژی بین محل نصب شیر فشار شکن و یک گره دلخواه در شبکه بصورت زیر می باشد.

)(1

)( 2

 hv  Z v  h f

) Pv (u

 Zv  Z j  hf



 Zj 

) Pv ( d





Pj


Pj



در این رابطه )𝑢( 𝑣𝑃 و)𝑑( 𝑣𝑃 فشار ورودی و خروجی شیر فشار شکن و 𝑣𝑍 ارتفاع محل نصب آن می
باشد .مقادیر 𝑗𝑃 و 𝑗𝑍 به ترتیب فشار و ارتفاع گره 𝑗 است.همچنین 𝑓 ℎمقدار افت دینامیکی مسیر دو نقطه و 𝑣∆ℎ
مقدار کاهش هد استاتیک فشار در محل شیر می باشد.در شبکه های آبرسانی مقدار فشار در گره دلخواه 𝑗 تابعی از
زمان و مکان بوده و برای محاسبه آن می توان از رابطه ( )2استفاده نمود.

شکل  – 2تاثیر شیر فشار شکن بر کاهش فشار
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انواع شیر های فشار شکن
شیر فشار شکن با خروجی ثابت :تنظیم فشار خروجی در این نوع شیر بر اساس فشار مورد نیاز در نقطه بحرانی به گونه
ای انجام می شود که در هنگام حداکثر مصرف در طول روز ،حداقل فشار این نقطه در حد استاندارد باشد .این تنظیم
در مواردی که تقاضا کمتر از مقدار حدا کثر باشد ،سبب افزایش فشار شبکه و در زمان های غیر پیک مصرف و
بخصوص در نیمه شب ،فشار غیر الزمی به شبکه تحمیل می نماید.
شیر هوشمند فشار با قابلیت فرمانگیری از نقطه بحرانی شبکه  :تنظیم فشار خروجی در این نوع شیر بر اساس
فشار مورد نیاز در نقطه بحرانی انجام می گر دد بدین ترتیب که در این سیستم پس از تحلیل هیدرولیکی شبکه مورد
مطالعه و تعیین محل نقطه بحرانی  ،در این نقطه یک دستگاه سنسور فشاری با قابیلت ارسال آنالین دیتا و نیز بر روی
شیر فشار شکن یک دستگاه عملگر برقی به همراه  RTUجهت دریافت و ارسال اطالعات به سرور مرکزی نصب و
راه اندازی می گردد .سپس اطالعات فشاری نقطه بحرانی به سرور ارسال و پس از پردازش اطالعات دستوری مبنی
بر تنظیم فشار به عملگر برقی نصب شده بر روی شیر فشار شکن ارسال و تنظیمات بر این اساس صورت می گیرد .در
این روش فشار در نقطه بحرانی ثابت و بر اساس میزان تقاضا فشار خروجی شیر فشار شکن تغییر می یابد .این موضوع
سبب کاهش بیشتر نشت در شبکه می گردد(شکل های  4،3و .)5

شکل  – 3مدیریت فشار با فشار شکن خروجی ثابت

شکل  – 4مدیریت فشار با کنترل هوشمند فشار

شکل  – 5نوسانات فشار برای دو شیر فشار شکن
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مشخصات منطقه مورد مطالعه
بمنظور اجرای مدیریت هوشمند فشار در شبکه توزیع آب یک دستگاه شیر فشار شکن سایز  100میلیمتر در منطقه
بلوار  60متری شمالی شهر خرم آباد نصب و راه اندازی گردید .فشار ورودی به شیر فشار شکن حدود  75متر ستون
آب می باشد و با توجه به اینکه نقطه بحرانی شبکه توزیع آب بدلیل توپوگرافی منطقه حدود  25متر پایین تر از محل
نصب شیر فشار شکن می باشد در نقطه بحرانی( قبل از نصب شیر فشار شکن) فشار استاتیکی معادل  100متر ستون
آب بر شبکه منطقه مورد مطالعه حاکم بود .
شبکه توزیع مورد مطالعه یک زون مجزا با طول تقریبی  1.8کیلومتر و تعداد  756انشعاب آب می باشد و
محل تامین آب آن از مخزن  12000متر مکعبی شهر خرم آباد می باشد .مختصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و
پالن جانمایی شیر فشار شکن ،دیتاالگر نصب شده در نقطه بحرانی شبکه توزیع آب در شکل  6مشاهده می گردد.

شکل  – 6موقعیت جغرافیایی و پالن جانمایی شیر فشار شکن هوشمند

روش اجرایی طرح
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در این روش ابتدا نقط بحرانی شبکه مشخص می گردد .برای مشخص نمودن این نقاط به بازدیدهای میدانی و بررسی
رفتار و تعداد مصرف کنندگان نیاز است تا پس از جمع آوری اطالعات میدانی و تحلیل شبکه توسط نرم افزار
 WaterGemsنقاط بحرانی شبکه مشخص می گردد .سپس در هر یک از نقاط بحرانی یک دستگاه دیتاالگر
آنالین نصب می گرددتا فشار لحظه ای  CPرا به سرور مرکز کنترل ارسال نماید .از طرفی دیگر برای کنترل فشار
شبکه روی شیر های فشار شکن که زون مورد نظر را آبدهی می نمایند نیزمطابق شکل های  7و  ) 8کنترلر های
هوشمند نصب می گردد .اطالعات رسیده از نقاط بحرانی شبکه در نرم افزار  SmartControlپردازش شده و با
توجه به  SetPointهای دریافتی از کاربر فرامین الزم به کنترلرها اعمال می گردد.
برای اجرای کار موارد زیر نیز می بایست در نظر گرفته شود:


حداقل فشار خروج ی فشار شکن ها در فرآیند کاهش فشار نقطه بحرانی برای جلوگیری از افت فشار در
انشعابات نزدیک به فشار شکن ها در زمان اوج مصرف



حداکثر فشار خروجی فشار شکن در فرایند تنظیم فشار نقطه بحرانی برای جلوگیری از افزایش فشار خروجی
شیر فشار شکن و صدمه به انشعابات نزدیم به شیر فشار شکن



ایزوله بودن زون محل اجرای پروژه از زون های مجاور و عدم تاثیر پذیری از آنها



شناسایی دقیق نقطه بحرانی در شبکه توزیع آب



تعریف فشار خروجی شیرهای فشار شکن در زمان قطع ارتباط برای جلوگیری از بروز حادثه در زمان قطع
ارتباط کنترلرهای هوشمند با سرور یا قطع شدن ارتباط دیتاالگرهای نقاط بحرانی با سرور



بررسی قطر و تراز ارتفاعی فشار شکن هایی که زون مورد نظر را آبدهی می نمایند.

شکل  –7دیاگرام ارتباطی شیر های فشار شکن هوشمند و شبکه توزیع آب



شکل  –8نمونه ای از نصب شیر های فشار شکن هوشمند در شهر خرم آباد
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تحلیلی هیدرولیکی شبکه
برای تحلیل هیدرولیکی شبکه  ،ابتدا آمار و اطالعات مربوط به اجزاء شبکه از طریق نرم افزارهای  Autocadو
 Excelبه محیط نرم افزار  WaterGemsفراخوانی و دریافت گردید .شبکه مورد مطالعه بطور کلی دارای 352
مورد لوله  270،گره مصرف ،یک گره مخزن و یک گره شیر فشار شکن می باشد .با توجه به الگوی نوسانات ساعتی
شبکه مورد مطالعه در سه حالت مختلف مورد بررسی و تحلیل هیدرولیکی صورت پذیرفت.
حالت  -1ب ررسی شبکه بدون شیر فشارشکن :با توجه به اختالف ارتفاع  100متر بین باالترین و پایین
ترین نقطه شبکه  ،بیشتر ین فشار در ساعات نیمه شب مربوط به نقطه بحرانی شبکه توزیع آب به مقدار  95متر ستون
آب می باشد.
حالت -2بررسی شبکه دارای شیر فشار شکن با خروجی ثابت :در این حالت فشار ورودی به شیر فشار
شکن برابر با  75متر ستون آب و فشار خروجی شیر فشار شکن بر روی  25متر ستون آب تنظیم گردید.پس از تحلیل
هیدرولیکی بیشترین فشار نیز مربوط به نقطه بحرانی شبکه توزیع آب و برابر با  50متر ستون آب مشاهده گردید.
حالت  -3بررسی شبکه دارای شیر فشار شکن هوشمند :در این حالت فشار ورودی به شیر فشار شکن بدلیل
کنترل اتوماتیک و میزان تقاضا در محدوده  55الی  75متر ستون آب در نوسان و فشار متوسط منطقه مورد مطالعه در
محدوده  37الی  43متر ستون آب در نوسان می باشد.در اینصورت عالوه بر تعدیل فشار حداکثر موجود در ساعات
نیمه شب،فشار بحرانی ساعت اوج مصرف نیز در حد استاندارد تنظیم می گردد.
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نتایج و بحث
با اجرای طرح مدیریت هوشمند فشار در شبکه توزیع آب منطقه مورد مطالعه مشخص شد که وجود شیر فشارشکن
در شبکه سبب کاهش قابل توجهی در میزان فشار می شود .بطوریکه مطابق شکل ( )9فشار خروجی شیر فشار کن به
میزان قابل توجهی (حدود  50متر ستون آب در منطقه مورد مطالعه)کاهش می یابد و فشار شبکه توزیع آب در نقطه
بحرانی در شکل ( )10به وضوح در محدوده مجاز تعریف شده قرار می گیرد .

شکل  – 9تغییرات فشار ورودی و خروجی شیر فشار شکن هوشمند شبکه توزیع آب

شکل  – 10تغییرات فشار شبکه توزیع آب هوشمند



با توجه به رابطه مستقیم فشار در شبکه توزیع آب و حوادث و اتفاقات آب با اجرای مدیریت هوشمند فشار
در شبکه توزیع آب مطابق جدول شماره ( )1و شکل شماره ( )11شاهد کاهش  740درصدی تعداد حوادث و اتفاقات
آب منطقه مذکوردر بازه زمانی  6ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل(قبل از هوشمند سازی شبکه توزیع آب) می
باشیم و در جدول شماره ( )2و شکل شماره ( )12تعداد حوادث و اتفاقات آب در مناطق تحت پوشش شیر فشار
شکن در سال های متوالی نیز مشخص می باشد.
جدول  -1مقایسه تعداد حوادث و اتفاقات منطقه مورد مطالعه قبل و بعد از هوشمند سازی

شکل  – 11نمودار مقایسه ای کاهش تعداد حوادث و اتفاقات آب قبل و بعد از هوشمند سازی

جدول  -2مقایسه تعداد حوادث و اتفاقات منطقه مورد مطالعه در سالهای  1392الی 1396

شکل  – 12نمودار مقایسه ای کاهش تعداد حوادث و اتفاقات آب در سال های متوالی

با توجه به رابطه توانی فشار در شبکه توزیع آب و میزان نشت پس از مدیریت هوشمند فشار شبکه توزیع
آب میزان مینیمم جریان شبانه منطقه مورد مطالعه برابر شکل ( )13به میزان قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل
کاهش یافت.



شکل  – 13نمودار کاهش میزان مینیمم جریان شبانه منطقه مورد مطالعه(لیتر برثانیه)

باتوجه به اینکه پس از هوشمند سازی شبکه توزیع منطقه مذکور تعداد حوادث و اتفاقات آب به میزان
 740درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته اند ،به دنبال آن شاهد کاهش هزینه حوادث و اتفاقات به میزان
 88درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشیم .شکل ( ) 14به وضوح نمودار مقایسه ای کاهش هزینه حوادث و
اتفاقات آب ناشی از اجرای این طرح را نمایش می دهد.

شکل  – 14نمودار کاهش هزینه اتفاقات آب منطقه مورد مطالعه (هزار ریال در سال)
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نتیجه گیری
به طور خالصه نتایج زیر در این پژوهش بدست آمد:
وجود فشار اضافی در شبکه های آبرسانی باعث افزایش میزان مصرف  ،نشت و تعدادحوادث می شود.از
روش های مختلف کاهش فشار اضافی در شبکه  ،مدیریت هوشمند فشار بسیارسودمند  ،کم هزینه و تاثیر بسزایی در
کنترل میزان فشار اضافی  ،نشت آب در شبکه و نوسانات فشاری شبکه توزیع آب را دارد.
با توجه به اینکه فشار اضافی در شبکه توزیع آب بصورت مدوام سبب ایجاد شکستگی در انشعابات و شبکه
توزیع آب می گردد و به سبب تعمیر آن نیز آسفالت کوچه ها و خیابان ها نیز تخریب و در برخی از موارد شکستگی
لوله انشعاب داخل ملک صورت می گرفت و سبب ایجاد خسارت به ملک مشترک مورد نظر می گردد ،ساکنین
منطقه تحت پوشش با مراجعات حضوری و تلفنی(  40مورد مراجعه حضوری 35 ،مورد شکایت کتبی و  130مورد پی
گیری تلفنی) با شرکت آب و فاضالب اظهار نارضایتی می نمودند و خوشبختانه پس از نصب و راه اندازی شیر فشار
شکن هوشمند هیچ گونه شکایتی مبنی بر کاهش فشار در منطقه مورد نظر به شرکت آب و فاضالب ارجاع داده نشده
است.
برابر این تحقیق  ،استفاده ازشیرهای هوشمند فشار و اجرای طرح مدیریت هوشمند فشار  ،به طور میانگین
سبب کاهش  14درصد میانگین فشار شبکه و  27درصد میزان نشت شبکه توزیع آب میگردد .اجرای طرح مدیریت
هوشمند فشار سبب توزیع یکنواخت فشار در ساعات اوج مصرف مشترکین و کاهش فشار شبکه توزیع آب در
ساعات مصرف حداقل میگردد.
با توجه به ارتباط مستقیم تعداد حوادث با فشار موجود در شبکه  ،اجرای این روش کاهش فشار شبکه باعث
کاهش تعدادحوادث و اتفاقات انشعابات و شبکه توزیع آب  ،کاهش هدر رفت آب ناشی از بروز حوادث و اتفاقات
آب و کاهش مینیمم جریان شبانه منطقه مورد مطالعه به میزان قابل توجهی می شود.
نرم افزار  ، Water Gemsدر مدلسازی و تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی و همچنین ترکیب شدن
با نرم افزارهای  Auto Cad ، Arc GISو  Excelاز قابلیت بسیار خوبی برخوردار است .پیشنهاد می شود در
تحقیقات آتی از ابزارهای قدرتمند و نوین بهینه سازی برای کمینه سازی فشار اضافی در گره های شبکه و میزان
بازشدگی شیرهای تنظیم فشار و مکان بهینه نصب شیرهای فشار شکن استفاده گردد.
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قدردانی
در پایان وظیفه و تکلیف خود میدانیم که از زحمات  ،همکاری و همفکری صادقانه معاون محترم بهره برداری و
کارشناسان شرکت آب و فاضالب شهری استان لرستان صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.
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